
Deliberações da Assembleia Municipal Ordinária de 30 de setembro de 2016 

 

. Aprovada a cedência, em regime de direito de superfície, à Raríssimas - Associação Nacional 

de Deficiências Mentais e Raras, do lote de terreno para construção, destinado à construção da 

"CASA DOS MARQUINHOS", equipamento para desenvolvimento de atividades dirigidas às 

causas e respostas sociais de Creche, Lar de Infância e Juventude, para crianças com 

deficiências; 

 

. Aprovada a designação do júri do procedimento concursal para recrutamento do Dirigente para 

o Gabinete de Informação e Atendimento ao Munícipe, cargo de direção intermédia de 3.º grau; 

. Discutido o relatório de avaliação do Estatuto do Direito de Oposição 2015; 

. Aprovada uma moção intitulada “Centro de Saúde da Baixa da Banheira é Prioridade!”; 

. Aprovada uma moção intitulada “Por melhores serviços de Saúde na Freguesia da Baixa da 

Banheira”; 

. Aprovada uma saudação ao “Congresso da União dos Sindicatos de Setúbal”; 

. Aprovada uma saudação à “Implantação da República”; 

. Aprovada uma saudação ao “Beira Mar Futebol Clube Gaiense”. 

MOÇÃO 
 

CENTRO DE SAÚDE DA BAIXA DA BANHEIRA É PRIORIDADE! 
 

 

Já há muito que os autarcas desta Assembleia Municipal, Câmara Municipal da Moita, os 

membros da respetiva Freguesia e Assembleia de Freguesia, Comissão de Utentes de Saúde e a 

população, têm vindo a manifestar a necessidade de construção de uma infraestrutura de raíz 

que substitua as atuais instalações sem condições de trabalho e de atendimento digno para os 

que trabalham e necessitam recorrer ao Centro de Saúde da Baixa da Banheira. 

 

Apoiamos e subscrevemos os esforços que têm sido desenvolvidos por todos que se têm 

empenhado na resolução do problema. 

 

A necessidade da construção de um novo Centro de Saúde decorre das condições e natureza do 

atual edifício com as naturais dificuldades que promove na acessibilidade dos utentes, na sua 

segurança, bem como na dos profissionais que ali desenvolvem atividade. 

 

Conscientes da escassez dos recursos, o que obriga, em nome da justiça e da equidade, a 

escolhas exigentes sobre o que prioritariamente avança, afirmamos que a urgência da 

construção do Centro de Saúde da Baixa da Banheira deve ocupar o topo das prioridades. 

 

Os eleitos da Assembleia Municipal da Moita, reunidos em 30 de setembro de 2016, 

 

. Reafirmam a necessidade da construção urgente do CENTRO DE SAÚDE DA BAXA DA BANHEIRA. 

 

Assembleia Municipal da Moita 
 

(Aprovada por unanimidade, em sessão ordinária realizada em 30.09.16) 

 



MOÇÃO 
 

POR MELHORES SERVIÇOS DE SAÚDE NA FREGUESIA DA BAIXA DA BANHEIRA 
 

 

 
O Centro deSsaúde da Baixa da Banheira funciona num prédio de habitação há cerca de 40 ano, 

prédio que não reúne as condições mínimas de segurança e conforto para utentes e profissionais 

de saúde. 

 

O Ministro daSsaúde afirmou que é intenção do Governo resolver situações deste tipo em curto 

espaço de tempo. 

 

O que se verifica é que, para além das condições físicas, também não estão reunidas as 

condições em matéria de recursos humanos. Os números oficiais dizem que 8000 pessoas não 

têm médico de família. na realidade, este número ronda as 12000 pessoas, o que quer dizer que 

metade dos banheirenses não têm médico de família atribuído. A situação piora de dia para dia 

porque com as baixas e reformas assistimos ao êxodo dos médicos sem que ocorra a sua 

substituição. 

 

Apesar de ter sido prometido pela ARS LVT resolver o problema da falta de médicos em julho e 

com recurso a concurso, registamos que não só não há mais médicos como ainda temos menos 

médicos ao serviço. 

 

A situação é insustentável e dramática. Verificamos que novos centros de saúde têm sido feitos 

e que à nossa volta muitos centros de saúde funcionam bem. Não podemos permitir que a 

população da Baixa da Banheira continue a ser prejudicada desta forma.  A saúde é um direito e 

todos devem ter acesso aos serviços de saúde. Recordamos que este assunto já foi levado à 

Assembleia da República dezenas de vezes e que, por dezenas de vezes, não foi concretizado, 

apesar de ser colocado na agenda política sempre que ocorrem eleições.  

 

A Bancada da CDU propõe novamente que se tome posição sobre estes problemas porque estes 

se têm agravado. Em 13 médicos no mapa de pessoal, por vezes só estão 3 a trabalhar, deixando 

sem acompanhamento milhares de utentes que vêm a sua situação de saúde piorar. 

 

Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 30 de setembro de 2016, delibera: 

 

1) Solicitar novamente ao Governo que tome as diligências necessárias para a colocação 

de mais médicos nesta unidade de saúde; 

2) Exigir ao Governo que, de uma vez por todas faça, o novo Centro de Saúde; 

3) Recomendar que tenham em atenção a situação dramática de milhares de pessoas que 

não têm as suas consultas e que não são acompanhadas, sendo-lhes retirado por esta 

via o direito constitucional aos serviços de saúde primários. 

 

 

 

Assembleia Municipal da Moita 
 

(Aprovada por maioria, com 24 votos a favor e 7 abstenções, em sessão ordinária realizada em 

30.09.16) 

 

 

 

SAUDAÇÃO  À IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA 



 
Comemora-se, no próximo dia 5 de Outubro, o centésimo sexto aniversário da implantação da 

República em Portugal, de novo feriado nacional de forma a permitir que os portugueses se 

reencontrem com a sua história e reforcem a sua identidade. 

 

Como é do conhecimento e nunca é demais recordar, na Moita, tal ato revolucionário ocorreu 

pelas quatro e trinta da madrugada de 4 de outubro de 1910, momento em que um grupo de 

republicanos da nossa terra desfraldaram a bandeira republicana no edifício do Município, “no 

meio do maior regozijo do povo…” conforme consta da Ata da Reunião de Câmara do dia 5 de 

outubro de 1910. 

 

Tal acontecimento tão marcante na nossa história local e nacional não pode cair no 

esquecimento, pelo que a Assembleia Municipal da Moita, reunida em 30 de setembro de 2016 

no Gaio, saúda a implantação da República e os honrosos Moitenses que na madrugada de 4 de 

outubro de 1910 a proclamaram. 

Assembleia Municipal da Moita 
 

(Aprovada por unanimidade, em sessão ordinária realizada em 30.09.16) 

 

 

SAUDAÇÃO AO BEIRA MAR FUTEBOL CLUBE GAIENSE 
 

 

A Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária no dia 30 de setembro de 2016 

na sede social do Beira Mar Futebol Clube Gaiense, saúda este prestigiado Clube no momento 

em que se encerram as comemorações do seu 69.º aniversário. 

O Beira Mar Futebol Clube Gaiense tem, de há uns anos a esta parte, vindo a rejuvenescer-se 

integrando novas modalidades culturais e desportivas, assentes num modelo de gestão 

adaptada aos tempos de hoje, criando uma nova identidade no panorama associativo do 

concelho, sabendo interpretar os desejos e as necessidades de novos e antigos habitantes desta 

aldeia. 

Os resultados de âmbito regional, nacional e internacional obtidos pelas suas equipas de rugby, 

associados às preocupações de integração social e às recentemente criadas Escola de Vela e 

Secção Náutica, revelam uma visão moderna, audaciosa e atenta ao pulsar dos tempos que 

correm. 

A Assembleia Municipal da Moita aqui reunida saúda, igualmente, toda a população do Gaio e 

agradece o fraterno acolhimento naquela que é a sua segunda reunião descentralizada, com o 

que procura facilitar a aproximação dos munícipes com os eleitos e autarquias locais, 

promovendo uma maior presença e participação popular nas sessões públicas dos diversos 



órgãos autárquicos, no sentido do reforço do Poder Local Democrático e da promoção da 

cidadania. 

Assembleia Municipal da Moita 
 

(Aprovada por maioria, com 29 votos a favor e 1 abstenção, em sessão ordinária realizada em 

30.09.16) 

 

 

SAUDAÇÃO 
 

AO 10º. CONGRESSO DA UNIÃO DOS SINDICATOS DE SETÚBAL 
 

A Assembleia Municipal expressa a sua fraterna saudação ao 10.º Congresso da União dos 

Sindicatos de Setúbal/CGTP-IN, cujo lema,  

 

“Valorizar o trabalho, repor, defender e conquistar direitos” 

+ Organização + União 

 

Realizado hoje no nosso concelho na convicção de que a vossa discussão e conclusões serão a 

expressão da força, combatividade e capacidade de transformação dos trabalhadores do distrito 

de Setúbal. 

Conhecemos bem a justeza e importância deste lema e o que ele representa na defesa dos 

interesses dos trabalhadores e da população do distrito. 

O derrube do Governo PSD/CDS foi fruto de um longo processo de luta contra a política de direita 

em que a União de Sindicatos e o movimento sindical unitário desempenharam papel decisivo e 

em que ficou clara a sua força, determinação e capacidade de organização. Porque a luta 

continua a ser determinante, estamos certos de que prosseguirá, nas empresas e locais de 

trabalho, na defesa dos salários, dos direitos e da contratação coletiva, dos serviços públicos e 

pelo controlo público dos sectores estratégicos da economia. 

 

As forças não vos faltarão. 

Assembleia Municipal da Moita 
 

 

(Aprovada por unanimidade, em sessão ordinária realizada em 30.09.16) 

 

 

 

 



 


